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«Актуальні проблеми відносин 

України та ЄС» 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Міжнародні відносини 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

120 ( 20/20) 

Мова викладання Українська  

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Міжнародних відносин та регіональних  студій 

Автор дисципліни к. г. н., доцент  Романюк Наталія Іванівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення -зміст сучасних європейських інтеграційних процесів і 

місця в них України 

- вміти аналізувати та узагальнювати інформацію щодо 

відносин ЄС та України; 

- володітинавичкаминауковогоаналізу та 

концептуального мислення 

Що буде вивчатися       Історія та нормативно-правова база відносинУкраїни 

та ЄС.  Угода про асоціацію: зміст, структура, проблеми 

імплементації. Інституційне забезпечення європейської 

інтеграції України. 

    Особливості політичного діалогу між Україною та 

ЄС. Проблеми співробітництва України та ЄС в 

економічній сфері. Основні аспекти функціонування 

ПВЗВТ. Проблеми адаптації України до енергетичного, 

інформаційного, цифрового ринків ЄС. 

    Проблеми міграційно-візових відносини України та 

ЄС. ПроблемиадаптаціїУкраїни до європейського 

 освітнього простору .Стратегічні напрямки допомоги 

ЄС Україні та проблеми освоєння допомоги. 

ОсобливостіспівробітництваУкраїни та ЄС в рамках 

Східного партнерства.Проблеми та 



перспектививступуУкраїни до ЄС 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення даного матеріалу дасть Вам можливість бути 

компетентними у питанні реалізації стратегічного курсу 

зовнішньої політики України – вступу до ЄС.  Ви 

дізнаєтеся про переваги членства України в ЄС та 

можливості, які передбачені Угодою про асоціацію в 

різних сферах.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти аналізувати договірні відносини України та ЄС, 

характеризувати сучасний стан та перспективи 

євроінтеграції України. Знати основні механізми 

імплементації Угоди про асоціацію та переваги ПВЗВТ 

для бізнесу. Вміти використовувати положення Угоди 

про асоціацію для співпраці з країнами ЄС.  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання і практичні навички можна 

використати  для: 

 - здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою 

підготовки інформаційно-аналітичних документів щодо 

відносин  України з  Європейським Союзом (на 

державній службі)  

- проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній 

щодо відносин України з ЄС (в освітній діяльності) 

- організації комунікативної роботи органів 

самоврядування, державних органів влади і органів 

влади на місцях у сфері європейської   інтеграції; 

- вміти розробляти пропозиції щодо імплементації  

Угоди про асоціацію та реалізації її на місцях. 

Інформаційне забезпечення Романюк Н. Відносини між Україною та Європейським 

Союзом // Європейський Союз: навч. посіб. / А. О. Бояр 

(кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.; за 

ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ: ФОП Маслаков, 

2020. С. 557-590. 

Друковані наукові, навчально-методичні, електронні 

видання; оприлюднені документи та офіційні сайти 

установ та організацій; відкриті бази даних. 

 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

